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ÅRHUS AKADEMI
STATENS KURSUS I ÅRHUS TIL

REALEKSAMEN
2-årigt: Dag- og aftenklasser.
Alderskrav: Henholdsvis mindst 16 og 17 år.

STUDENTEREKSAMEN

nysproglig og matematisk-fysisk linje.
Alderskrav: Mindst I7V2 år.

3-årigt: Aftenklasser med 4 ugtl. undervisningsaftener.
Forkrav: Realeksamen.

2-årigt: Dag- og aftenklasser.
Forkrav: Realeksamen.

1-årigt: Aftenkiasser.
Forkrav: Højere handelseksamen eller andre godkendte eksa
miner.

Undervisning og boglån er gratis.
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Rektors træffetid

Læsedage træffes rektor mandag-fredag kl. 12-13 samt mandag 
og fredag kl. 18-18,30-

Akademiets telefon: (06) 16 65 20.
Postadresse: Høgevej 25, 8210 Århus V.
I juli måned: Kun skriftlig henvendelse.

Trøjborg Bogtrykkeri, Århus N
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Forhistorien

I dansk skolehistorie er det et interessant træk, at forholdsvis 
mange af landets eksamenskurser oprindelig voksede frem som 
overbygning på en grundtvigsk friskole.

Den pædagogiske modsætning heri er blot tilsyneladende. I 
friskolen skulle barnet vokse op utynget af overdreven lærdom, 
og først når således det modnere overblik og det lange perspek
tiv over menneskelivet var vundet, kunne den voksne elev på 
kursus tilføre sig kundskaber, skønt i forholdsvis ubegrænset 
mængde dog uden skade.

Dette skolesyn har siden udgjort grundlaget for al virkelig 
kursusundervisning og har da også formået at tilføre dansk kul
turliv bemærkelsesværdigt mange personligheder. Eleven skal 
kunne møde lærestoffet med en menneskelig modenhed, vel of
test endda som den kun kan erhverves i livets egen skole.

Århus Akademi, statens kursus i Århus til real- og studenter
eksamen, går tilbage til den til den grundtvigske menighed knyt
tede Århus friskole, hvis leder, senere skoleinspektør Knud Lund, 
i 1919 overbyggede børneskolen med et kursus til præliminær
eksamen.

Overgået til Århus Akademi i 1932 videreførtes det med et to
årigt kursus til studentereksamen, der - statsanerkendt fra 1936 
- oprettedes 1933 af dets nuværende rektor, som sammen med 
sin hustru ved overdragelsesbrev af 31. juli 1965 skænkede År
hus Akademis kursusvirksomhed til staten fra 1. aug. samme år- 
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På skoleårets første lærermøde, den 14. august 1967, udtalte rek
tor disse mindeord:

Siden vi sidst var samlet, er den ene af Århus Akademis grund

læggere gået bort.
Uden fru Inga Andersens utrættelige virke for Århus Akademi, 

hendes klogskab, hendes klarsyn og offervilje var der ikke blevet 
skabt noget Århus Akademi, uden hendes hengivelse i kursus
undervisningen gennem de første mange og trange år havde vi 
ikke kunnet samles til lærermøde her i dag.

Til fru rektor Inga Andersen vil Århus Akademi for stedse stå 
i ubetalelig gæld.

Hendes minde vil Århus Akademi stedse holde i ære.
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Skolebestyrer, fru rektor Inga Andersen, f. 1.6.1907, d. 6.7.1967.



Lærerkollegiet

Fag- °8 timefordelingen 1967-68

(Første dato betegner anciennitet, anden dato ansættelse ved År
hus Akademi) -

Rektor Sv. Andersen (SA) (1/8 1933, 1/11 1932)
Dansk ................................................................................... 8 timer

Adjunkt S. Andersen (An) (1/8 1964, 1/8 1964) Latin 12 timer
Adjunkt J. Breitenstein (Br) (1/2 1961, 1/10 1965)

Fransk ................................................................................... 27 timer
Lektor E. Fossum (Fo) (1/3 1960, 1/8 1959) Fysik

( + 2’74 t. øvelser) ........................................................... 16 timer
Adjunkt Grethe Godskesen (Go) (1/2 1966, 1/8 1966)

Matematik ............................................................................ 25 timer
Gymnasielærer G. Hansen (Ela) (1/8 1955, 1/8 1966)

Dansk og engelsk................................................................ 31 timer
Etfagskandidat F. Harrits (Hs) (1/2 1966, 1/2 1966)

Dansk og skrivning........................................................... 21 timer
Gymnasielærer H. Vormsborg Jensen (Vo) (1/8 1957,

1/8 1958) Dansk, engelsk, tysk, historie................... 29 timer
Adjunkt T. Knudstrup (Kn) (1/7 1965, 23/10 1967)

Fransk og tysk .................................................................. 25 timer
Adjunkt H. J. Koch (Ko) (1/7 1953, 1/8 1957)

Engelsk og fransk............................................................. 25 timer
Adjunkt Ellen Larsen (La) (1/8 1956, 1/8 1960)

Dansk og tysk..................................................................... 22 timer
Adjunkt H. Laursen (Lau) (1/4 1955, 1/8 1957)

Historie og geografi ......................................................... 28 timer
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Adjunkt Ella A. Mikkelsen (Mk) (1/7 1967, 1/8 1967)
Fysik og matematik...............................................  19 timer

Adjunkt P- Moth (Mt) (1/10 1958, 1/8 1961)
Geografi og biologi.............................................   22 timer

Gymnasieoverlærer N. Mose Petersen (Mo) (1/8 1960,
1/8 1959) Matematik og fysik...................................... 36 timer

Adjunkt T. M. H. Rasch (Rh) (1/8 1962,1/10 1967)
Fransk og tysk .................................................................. 30 timer

Lektor O. Schaumann (Sc) (1/4 1960, 1/8 1943)
Oldtidskundskab og historie........................................... 24 timer

Gymnasielærer S. Thomsen (Th) (1/8 1964, 1/8 1966)
Dansk, skrivning og tysk............................................... 34 timer

Timelærer L. Nørgaard (Nø) (1/12 1956, 1/8 1962)
Matematik ............................................................................ 22 timer

Timelærer Karen M. Schaumann (Ch) (1/8 1964, 
1/8 1963) Matematik og fysik................................. 18 timer

Under rektors sygeorlov september-november var adm. in
spektor N. Mose Petersen konstitueret som rektor.

Årsvikarer

Stud, mag- Finn Andersen (Ad) Engelsk.......................... 13 timer
Cand. mag. Henrik Ballund (Ba) Fysik.......................... 5 timer
Stud, scient. Niels Bandholm (Bm) Kemi ..................... 8 timer
Stud, scient. Ulla Bek (Bk) Biologi( til 1/2 25 timer) . . 15 timer 
Stud. mag. Per Brogaard (Bg) Engelsk................ 1 . . . . 5 timer 
Stud, scient. Dennis Caspersen (Ca) Kemi og matematik 8 timer
Stud. mag. Fritz Hall (Hl) Tysk (oph- 3/10) ....... 4 timer 
Stud. mag. Aage Lærke Hansen (Læ) Dansk

(til 1/1 9 timer) ................................................................ 4 timer
Stud. mag. Birgit Hansen (Bh) Fransk (oph. 3/10-31/1) 5 timer 
Stud. mag. Povl Arne Hansen (Hn) Engelsk ....... 14 timer 
Stud, scient. Gitte Holmen (Ho) Fysik (oph- 31/10) . . 4 timer 
Stud, scient. Erik Jensen (Je) Biologi (ans. 1/2) ......... 10 timer
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Cand. jur. et art. Lars Rand Jensen (Ra) Historie, 
oldtidskundskab og geografi .................................... 19 timer

Stud. mag. Lars Hedegaard Jensen (Hj) Historie og 
oldtidskundskab (ans- 1/12) ...................................... 8 timer

Stud. mag. Preben Overgaard Jørgensen (Ov)
Fransk (til 23/10 4 timer) (ans. 1/2) .......................... 8 timer

Stud, scient. John Høgaard Knudsen (Hø) Fysik
(ans. 1/11) ......................................................................... 4 timer

Stud, scient. Ole Keller Kristiansen (Kl) Matematik . . 6 timer
Stud. mag. Jens Langkilde Lauesen (Ls) Latin...... 5 timer
Stud. mag. Annette Møller Madsen (Ma) Engelsk .... 5 timer
Stud, mag- Hanne Merchelsen (Me) Fransk (ans. 1/2) . 9 timer
Lærer Eienning Mogensen (Mg) Dansk og skrivning . . 18 timer 
Stud. mag. Christian Pedersen (Pe) Tysk (oph. 3/10) . 5 timer 
Stud. mag. Jens Rahbek Pedersen (Rb) Dansk (ans. 1/1) 5 timer 
Stud. mag. Sune Pilgaard (Pi) Fransk.............................. 5 timer
Stud, scient. Christian Roesdahl (Rs) Matematik .... 12 timer 
Stud. mag. Palle Rossen (Ro) Tysk................................... 7 timer
Stud- mag. Jørgen Ulrik Sand (Sd) Fransk (ans. 1/2) . . 5 timer 
Stud, theol. Hanne Sander (Sa) Fransk.......................... 8 timer
Stud. mag. Kirsten Skjoldborg (Sk) Fransk (oph. 23/10) 9 timer 
Stud. mag. Erik Stenz (St) Historie (oph. 30/11) .... 8 timer 
Stud. mag. Ingrid Stordahl (Sr) Latin............................... 5 timer
Stud. mag. Gerda Swanstrøm (Sw) Latin..................... 5 timer
Stud, mag- Hellmut Toftdal (To) Dansk.......................... 10 timer
Stud. mag. Bjørn Wandall (Wa) Elistorie og

oldtidskundskab ................................................................ 22 timer
Stud. mag. Thorkild Vestergaard (Ve) Fransk 

(ohp. 3/10) ..................................................................... 3 timer

Desuden er kortere vikariater besørget af følgende: Stud. mag. 
Hans Højklint, Peter Heegaard Jørgensen, Lars Kruse, Jens Rah
bek Pedersen og phil. mag. Carlos Talamas-Lope.
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Inspektion:

Rektors stedfortræder og administrativ inspektor samt tilsynsfø
rende med regnskabet: Niels Mose Petersen.

Ind- og udvendig inspektion: H. J. Koch og Ludvig Nørgaard.
Tilsyn med kvindelige elever: Ellen Larsen.
Bibliotekar: H. J. Koch.
Studievejleder: Henrik Laursen.

Sekretariat:

Assistent Rita Andersen (11. løntrin) (1/5 1966) (Oph. 31/12 
1968)-

Assistent Jytte Kröll (7. løntrin) (1/5 1966).
Kontorassistent Anine Lauridsen (2. løntrin) (18/5 1967 — fast 

1/1 1968).
Medhjælper Lissi Simonsen.

Pedelmedhjælper: Børge Andersen.
Kantineledelse: Charles Hansen.
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REALEKSAMEN 1967:

Dagklasse a:
Andersen, John
Andersen, Ellen Solheim
Andersen, Karin Bjergland 
Buhmann, Karen Margrethe 
Christensen, Jens Christian 
Christoffersen, Rita I. Egedal 
Fabech, Rigmor
Flensborg, Jette
Gram, Aase Marianne
Hjorth, Flemming Kollerup 
Holtehus, Jørn Horndrup 
Johansen, Helle Marian Keller 
Johnsen, Hans Henrik
Larsen, Tove
Linhave, Leif Emil
Petersen, Barthe Ulla Risom
Pedersen, Karen Thora 
Petersen, Margit
Rasmussen-Lægaard, Marianne 
Stenholt, Bente
Svendsen, Lars Peter 
Sørensen, Roger Elsted
Villadsen, Tove

Dagklasse b:
Christensen, Bjarne Fisker 
Clausen, Anders Buil 
Eriksen, Elisabeth Brandt 
Hedegaard, Inge
Ingvardsen, Peter

Iversen, Karen Marie 
Jacobsen, Hanne 
Jensen, Bente L. Tarnow 
Jensen, Ellen K. Hummelgaard 
Jensen, Hanne Tofte 
Jensen, Helle Bægaard
Jensen, Inger H. Guldbæk 
Kaae, Hanne Marie
Kobberø, Kjeld 
Koudal, Lars
Kristensen, Bodil Margrethe 
Lystrup, Ole Victor
Møller, Annemarie Jessen 
Nielsen, Hans Jørgen Thordahl 
Nielsen, Jytte Abildskov 
Pedersen, Kirsten
Tanger, Helle Vibeke
Voigt, Hugo
Zachariasen, Lykke

Aftenklasse c:
Andersen, Ingrid 
Christensen, Birthe 
Christensen, Charlotte Nella 
Degn, Birgith Marie 
Funder, Hans-Ole 
Hansen, Johnna Levin
Jensen, Birger
Jensen, Villy
Ladefoged, Sven-Åge 
Simonsen, Ellen
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Steiner, Else
Svarning, Kaja
Sørensen, Gurli

Sørensen, Lone Kajhøj 
Westerkam, Flemming 
Østergaard, Hans

STUDENTEREKSAMEN 1967:

Nysproglig linie:
Daghold:
Bangsmark, Agnete
Boldsen, Margrethe Guss
Christensen, Hanne Astrup
Jensen, Agnete la Cour
Krabbe, Ester
Mikkelsen, Aase Frimor
Poulsen, Elin Lodberg
Schmidt, Inge Vibeke
Sejr, Lis
Stordal, Ingrid Alice
Sørensen, Hanne Sander
Sørensen, Peter Hvidbak 
Wester, Ann
Wibling, Bodil Dorthea

Aftenhold:
Carlsen, Helle (etårigt kursus)
Jensen, Benny (etårigt kursus)
Bang, Lene
Bork, Jane
Brændgaard, Asger Thomassen
Christensen, Else Riis
Fald, Kai

Hansen, Ole Kurt
Hede, Dorthe Hviid
Jacobsen, Svend O. Waldorff
Jensen, Per Krogh
Jürgens, Hella Maria
Olesen, Anita 1
Schütze, Dagmar

Matematisk linie:
Daghold:
Andersen, Poul-Erik
Bang, Johannes!
Barchmann, Håns E. Glavind
Christiansen, Karen-Marie
Engsig, John
Erichsen, Niels I
Hansen, Poul Funch
Jensen, Leif Nejrholm 
Jørgensen, Knua-Erik 
Krieger, Henny!
Kristensen, Kristian Damgaard
Lindstad, Hans
Nielsen, Anni Birgit Møller
Nielsen, Ellen Friche
Nielsen, Ole Rønde
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Pedersen, Lars Chr. August 
Petersen, Palle Steen 
Philipsen, Inga 
Rasmussen, Anders 
Rasmussen, Helge 
Vorre, Peter 
Welm, Arne Bille

Aftenhold:
Andersen, Willy Schrøder

Bjerre, Erik
Gay, Elisabeth
Holm, Laila Goos
Ibsen-From, Poul
Kirstein, Jan Erik Wassmann 
Kjær, Thyge Benfeldt 
Kristensen, Ole Martin 
Mikkelsen, Poul-Johan 
Simonsen, Bjarne Nave 
Sørensen, Fredy Jacobi

13



Pr. 1. september 1967 var elevtallet 509 nemlig i dagklasser 
261, fordelt på 151 mandlige og 110 kvindelige kursusstuderen
de, og i aftenklasserne 248, fordelt på 144 mandlige og 104 kvin
delige. Det samlede antal elever fremstår af 180 på realkursus og 
329 på studenterkursus.

Indtil Århus Akademi, efter det oplyste til august 1969, kan 
flytte ind i sin egen nybygning på hjørnet af Randersvej og Ydre 
Ringgade, har institutionen af Århus kommune lejet en sektor 
af Frydenlundskolen på Høgevej, idet fysisk-kemiske øvelser 
foregår på Århus Statsgymnasium.

Foredrag i 1967/68

16/11 1967 Lektor Eva Hemmer Hansen: »Kvindens stilling i 
samfundet«.

24/1 1968 Overlæge Holger Voldby: »Hasch«.
5/3 1968 Teaterchef Edvin Tiemroth: »Teatret«.

15/3 1968 Pastor Svend Aage Olsen, Vonsild: »Radio og TV 
som formidlere«.

1/4 1968 Lektor Tage Hind: »Primitivt drama«.

Faglige udflugter:

Som led i historieundervisningen har I nsa. og I mfx. i foråret 
besøgt Aarhus Domkirke, hvor vi særlig beskæftigede os med 
kalkmalerierne, samt Vor Frue Kirke med kryptkirken.

II nsa. og mfx. har været på ekskursion til nogle af Djurs
lands herregårde Clausholm, Gi. Estrup og Rosenholm, alle beset 
under kyndig vejledning, samt kirkerne i Todbjerg, Voldum og 
Auning. O. Schaumann.

De fire førsteklasser på studenterkursus, daghold (Ix, ly, la, 
Ib) har i september haft en udflugt i rutebil til Kalø Vig (inder- 
lavning, hævet havbund), Poskær Stenhud (runddysse), Agri 
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Bavnehøj (randmorænebue), Tirstrup hedeslette, Rosmus (ådal 
med terrasser), Sangstrup klint (limsten), Kolind Sund (sund i 
stenalderen, senere sø, nu tørlagt) og Thorsager rundkirke.

I april så vi Salten profilet (tertiær), terrasser og dødisområde 
ved Gudenåen, Margretediget, Gudenås udspring, Skernås ud
spring, hærvejen og Vrads Sande.

Søndagsudflugt til Randbøl Hede er planlagt til sidst i april/ 
først i maj. Poul Moth.

Den etårige studenterklasse tog 24. marts på historisk udflugt 
til Djursland, hvor klassen ved besøg på stedet fik gennemgået 
kongeligt, adeligt, gejstligt og borgerligt byggeri i middelalde
ren. L. Rand.

Hobbyform

Dagklassernes kursusstuderende har taget initiativ til udsendelse 
af en duplikeret publikation: Hobbyform. Med dette blad er det 
meningen at skabe et forum for udveksling og diskussion af an
dres og egne frembringelser, ikke kun litteratur, men også teg
ning, maleri o.s.v. Det lader til, efter det hidtil indkomne mate
riale at dømme, at der er et behov for et sådant, så det påtænkes 
at udvide det hidtidige oplag, således at de klasser, der er inter
esseret i aktivt at deltage med egne værker, ideer m. m., vil få 
Hobbyform udleveret gratis. Ringene har allerede bredt sig til 
hobby-malerierne, idet penselkvikke folk er begyndt at benytte 
sig af de dertil på gangene indrettede søm og således får frem
bringelserne behandlet i livlige diskussioner.

Akademiets vægge er endnu uhyrligt kolde. — Vi håber gen
nem den interesse, der allerede har samlet sig om Hobbyform, 
at kunne pontensere de kursusstuderendes ønske, ja hungrende 
behov, for at få noget af al den kunst, som staten og de store 
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fonds disponerer over, op at hænge på de nævnte nøgne mure, 
til gavn og glæde for os i vort daglige slid.

Redaktion: Jens Oxlund, l.b, Niels-Jørgen Møller Nielsen, l.a, 
Erik Nygaard, l.a.

Elevrådet:

Elevrådets dagsektion holder frokostmøde med rektor hver ons
dag til behandling af løbende sager. Se videre side 42.

Focus

Da interessen mentes at være tilstede, blev der den 10. februar 
1968 oprettet en filmklub på Akademiet. Programmet skulle be
stå af forskellige aktuelle kortfilm, dokumentarfilm, spillefilm 
m. m. I den korte tid, klubben har eksisteret (der er foreløbig kun 
vist 12 film), må man skønne ud fra den store tilslutning, at klub
ben er blevet en succes.

Der vises film en gang om ugen,tirsdage fra kl. 14-ca. 15,30- 
Man indmelder sig for en måned ad gangen, og medlemsprisen 
pr. måned er ca. kr. 2,50. Bestyrelsen består af Villy Carlsen, 
John Taul og Erik Nygård med Bjarne Harboe som formand.

Focus-film.

Program, forår 1968.

Tirsdag den 13. februar:
Kafka-filmen »En digters proces«. Alain Rasnais' film om de ty
ske koncentrationslejre: Nacht und Nebel.

Tirsdag den 20. februar:
Sartre: Les jeux sont faits.

Tirsdag den 27. februar:
Portræt af Michelangelo.
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Tirsdag den 5. marts:
Charles Dickens-filmen »Great Expectations«. Instruktion: David 
Lean.

Tirsdag den 12. marts:
Niels Bohr-filmen »En ny virkelighed«.

Tirsdag den 19. marts:
PH-filmen »Meninger i tiden«. Instruktør Børge Høst. »PH-lys«.
Instruktør Ole Roos.

Tirsdag den 26. marts:
Henning Carlsen trilogi: Ung - Familiebilleder - Gammel.

Tirsdag den 2. april:
Carl Th. Dreyer: »Jeanne d'Arc.

Mandag den 8. april.
Charles Dickens-filmen »Oliver Twist«. Instruktør David Lean.

Tirsdag den 23. april:
Engelsk dokumentarfilm: Oxford — Between two rivers — To 
Westminster the Queen.

Vi holder hermed sommerferie for dette skoleår. Focus starter 
igen efter sommerferien i september måned.

Bjarne Harboe.

ÅRHUS AKADEMIS VENNER
Sammenslutningen samler garn le akademister i fællesskabet om
kring deres kursustid til fortsættelse af den hæderkronede elev
forening GRY, oprettet 1935.
Henvendelse: Tandlæge S. Ambrosius Pedersen, Bredgade 9, 
Herning og pæd.stud.frk.Bodil Bruun,Hjulmagerstienl8,Kbhvn.S.
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Bogsamlingen

Biblioteket omfatter nu ca. 1300 bind. Af anskaffelserne i det 
forløbne år kan nævnes følgende:

Brockhaus: Enzyclopædie, bd. 1-4.
Maleriets mestre v/ Broby-Johansen, bd. 1-22.
Kindlers Litteraturlexicon, bd. I-III.
Alverdens Sporeplanter.
De danske kirker.
Propyläen Kunstgeschichte.
Castex og Surer: Manuel des études litteéraires fran^aises.
Brandes: Hovedstrømninger.
Noe-Nygaard: Geologi.
A Dictionary of Science.
Physical and Chemical Tables.
Friedell: Kulturhistorie.
Friedell: Oldtidens Kulturhistorie.
H. C. Andersen, bd. 1-5 ved E. Dal.
Britain: An Official Handbook.
Vilh. Andersen og Carl S. Petersen: Illustreret dansk Litteratur

historie, I-IV.
H. Bang: Værker i mindeudgave.
I. P. Jacobsen: Samlede værker.
Møller Kristensen: Digteren og samfundet, I-II.
Berwe og Gruben: Greek Temples, Theatres and Shrines.
Daiches: Critical History of English Literature, I-II.
Liusterik og Sobolev: Elements of funchtional analysis.
Wendel og Evans: Virus.
Ehrenswärd: Tanke.
Frydenberg og Spärck: Arv og Race.
Chemnitz og Goldschmidt: Grønland i udvikling.
Elbek: Dansk litterær kritik.
Vedel: Guldalderdigtning.

18



Hallberg: De Islandske Sagaer.
Runnquist: Moderne udenlandske forfattere.
Brøndsted: Meir Goldschmidt.
United Nations Statistical Yearbook 1965.
Salomonsen og Rudebeck: Danmarks Fugle.
Skytte-Christiansen: Danmarks vilde planter.
Gardner: Morsom matematik.
Bergse: Kemi på en ny måde.
Vosmar m. fl.: Modernismen i dansk litteratur.
Henriques: Litteraturforståelse.
Johs. V. Jensen: Den lange Rejse.
Fjord Jensen: Homo Manipulatus.
S. Kierkegaard: Værker i udvalg ved Billeskov Jansen.
K. Thaning: Menneske først.
K. Blixen: Mindeudgave bd. 1-7.
Martin A. Hansen: Mindeudgave, bd. 1-10.
Boschke: Skabelsen er endnu ikke afsluttet.

Det nye treårige aften-studenterkursus

I august 1967 oprettedes undervisning til studentereksamen på 
tre-årigt aftenkursus, således at der kunne åbnes muligheder for 
deltagelse af elever, der ikke ville være i stand til at benytte det 
mere tidkrævende to-årige aftenkursus. Vi begyndte med to klas
ser, en sproglig og en matematisk. Undervisningen blev tilrette
lagt således, at der i alt blev læst 19 ugentlige timer, fordelt, så 
onsdag og lørdag var helt skemafri. Ordningen har nu været i 
gang i næsten et helt skoleår, og der er derfor mulighed for en 
forsigtig bedømmelse af de foreløbige resultater. Et meget posi
tivt og lovende træk har været, at frafaldet i begge klasser, der 
startede med 24 elever i hver, har været forbavsende ringe, og 
at det, der har været, har haft helt naturlige årsager, såsom flyt- 
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ning og forfremmelser eller lignende i elevens erhverv uden for 
skolen.

Elevernes gennemsnitsalder i begge klasser er ret høj, idet det 
har vist sig, at kursus har tiltrukket en del ældre, der netop på 
grund af ovennævnte timefordeling har set sig i stand til at for
ene kursusarbejdet med såvel erhvervsmæssige som familiemæs
sige forpligtelser. Kursus har også tiltrukket en del helt unge, der 
af mange årsager, økonomiske som geografiske, har været ude 
af stand til at gå i almindeligt gymnasium, og som har været 
usikre overfor et to-årigt kursus.

Ved starten stod alle lærere noget usikre overfor det nye eks
periment. Nogle hæftede sig ved, at de enkelte fag ikke samlet 
ville få flere timer til rådighed end ellers på to-årigt kursus, me
dens andre mere lagde vægt på, at de tre år ville give de ældre 
noget mere læsetræning og de yngste noget mere modenhed. Den 
ret høje gennemsnitsalder og den meget spredte aldersfordeling 
skabte også sine problemer. Men klart stod det alle, at man måt
te indstille sig på, at det treårige kursus er en helt ny skoleform, 
hverken et udvidet toårigt kursus eller et indskrænket gymnasium.

Undertegnede har undervist begge klasser i faget Historie, og 
følgende er alene et forsøg på at redegøre for årets undervisning 
i dette fag som en orientering for eventuelle nye elever:

Historie er tildelt 3 ugentlige timer det første år. Alle timer 
bruges på historie alene og indbefatter således ikke oldtidskund
skab. Som lærebog er anvendt det af Gad udgivne lærebogssy
stem. Det er tanken det første år at læse grundbogen frem til 
højmiddelalderen, og begge klasser er på indeværende tidspunkt 
(primo april) fremme ved folkevandringstiden. I årets løb til så
ledes hele Oldtidshistorien og den væsentlige periode omkring 
Oldtidens slutning og Middelalderens begyndelse med så væsent
lige epoker som folkevandringstid og det karolingiske imperiums 
etablering og opløsning være gennemgået.
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Da som ventet elevernes forudsætninger var meget forskellige, 
jfr. igen den meget spredte aldersfordeling, er en væsentlig del 
af stoffet på klassen blevet gennemgået af læreren. Elevaktivite
ten er så vidt muligt blevet tilgodeset ved elevforedrag, hvor det 
oprindeligt var tanken, at alle skulle have holdt foredrag, hvilket 
dog viste sig tidsmæssigt uoverkommeligt, da eleverne glædelig
vis lagde et stort og fortjenstfuldt arbejde i de enkelte foredrag, 
så at disse tog endda noget længere tid end planlagt. Ulemperne 
ved, at læreren i vid udstrækning gennemgik stoffet, skulle kom
penseres noget derved, at der for den enkelte elev blev bedre tid 
til daglig forberedelse i de vigtige basisfag som sprog og mate
matik, og således at eleverne samlet kunne læse større afsnit op, 
f. eks. på de skemafri dage. Ved enkelte prøver viste det sig, at 
stoffet faktisk blev læst, ligesom det ofte ved spørgsmål under 
gennemgangen dokumenteredes, at grundbogen var læst og i vidt 
omfang tilegnet.

Det må dog her igen understreges, at eleverne er ældre end i 
gymnasieskolen, og at metoden kun tænkes anvendt det første 
år. Endelig må erindres, at langt de fleste har fast dagligt arbejde 
ved siden af kursus, i alt fald dette f ørste år.

Omkring 10 timer blev i årets begyndelse anvendt på diskus
sion af fagets metode, ligesom kildekritik og kildematerialets til
vejebringelse i meget store træk blev gennemgået. Desuden er der 
senere i undervisningen blevet anvendt kildetekster, som f. eks. 
»Monumentum Ancyranum« og »Plinius' Breve«. Sideløbende 
med den almindelige gennemgang af stoffet er eleverne blevet 
gjort bekendt med andre fremstillinger og værker end grundbo
gens og det har igen vist sig, at en del elever har benyttet bl. a. 
de skemafri dage til læsning udenfor stoffet.

Under gennemgangen har læreren ofte ved særlige problem
kredse læst og gennemgået væsentlige dele af Hartvig Frich's 
kulturhistorie.
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Da eleverne har vist interesse derfor, og da dette første år på 
mange måder i et fag som historie må have en ret bred, oriente
rende karakter, er i forbindelse med vigtige begivenheder i ind- 
og udland en række problemer blevet gennemgået, f. eks. race
uroligheder, valgkamp herhjemme og senere i USA, guldkrise og 
tidligere devalueringsproblemer og lignende.

Det er mit indtryk, at eleverne har forstået situationen, og at 
der er blevet arbejdet selvstændigt og god, hvad bl. a. endog me
get fine og gennemarbejdede elevforedrag har vist, og at man har 
benyttet sig af at kunne disponere friere, og endelig at stoffet er 
blevet læst til de fastsatte tider. Om så formen erj den rigtige i de 
næste to år, er et ganske andet spørgsmål.

Lars Rand.

Århus Akademis projekterede nybygning opføres på hjørnet af 
Randersvej og Ydre Ringgade, ved Vandtårnet, efter planen fær

dig den I. august 1969. Bruttoetageareal 5800 m3, 14 normal
klasser med 4 hjælperum, 3 historielokaler med 1 hjælperum, 
bibliotek, 2 fysiklaboratorier med præparationslokaler og sam
ling, 1 biologilokale, 1 biologilaboratorium med 'samling og læ
rerlaboratorium, 1 geografilokale med samling, 1 fysiklaborato
rium med mørkekammer og værksted, 1 kemi- og realfysiklokale 
med samling og præparationsrum, 1 bogdepot, administrations
ser, scenerum med garderobe. Arkitekt: Kgl. bygningsinspektør 
C. F. Møller.

Århus Akademis nybygning, se modstående side.
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Kursusvejen

Når tilmeldelse overvejes, bør den vordende elev, f. eks. ved hen
vendelse på et bibliotek, først gøre sig bekendt med følgende ori
enterende hefter, alle udgivet af Arbejdsdirektoratet:

Realist eller student (1965).
Studie- og erhvervsorientering for gymnasiet (1963).
Grenvalget i gymnasiet, med tillæg om læseteknik (1963).
Se endvidere side 27.

På Arhus Akademi er real- såvel som studenterkursus toårigt 
på dagskolen, medens aftenundervisningen omfatter toårigt real
kursus samt et-, to- og treårigt studenterkursus.

Kursusåret begynder den 12. august og følger årets normale 
skoleferier.

Daghold læser kl. 8-14 alle ugedage, aftenhold kl. 18-23,05 
undtagen lørdag, ændringer forbeholdt.

Undervisningen er gratis; bøgerne fås til låns under erstat
ningsansvar.

Foruden hensynet til det forhåndenværende antal pladser gæl
der følgende vilkår for optagelse på

A. REALKURSUS
1. Alderskrav: Ansøgeren skal være mindst ét år over under
visningspligtig alder. Dog vil det fyldte 16. år, på aftenhold det 
17., som regel være grundlag for kursus' skøn over, om den for
nødne modenhed er til stede.

2. Optagelsesprøve, eventuelle ændringer forbeholdt: Først i 
oktober, når eleverne har haft en rimelig tid til at indstille sig 
på læsningen, afholdes optagelsesprøve, og først når denne er be
stået, kan eleven betragte sig som endeligt optaget. Prøven er 
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skriftlig og mundtlig i fagene dansk (diktat og fristil) og regning 
på folkeskolens udgangstrin.

Fritaget for prøve, dog efter kursus' skøn, er elever, der har 
statskontrolleret afgangsprøve fra 9. klasse med bevis for en
gelsk, tysk og matematik i omfang som pensum deri for 6. og 7. 
hovedskoleklasse, boglig linie. For elever med andre foreksami
ner består der adgang til at søge dispensation hos direktoratet for 
folkeskolen; anmodning herom må skriftligt tilstilles Akademiets 
kontor inden den 1. september.

B. STUDENTERKURSUS
1. Alderskrav: Ansøgeren skal være fyldt 17 år senest den 31. 
januar i det kalenderår, hvori 1. klasse påbegyndes.

2. For-uddannelse: Ansøgeren skal have bestået realeksamen 
eller en dermed ligestillet eksamen eller have en for-uddannelse, 
der ved dispensation hos direktoratet for gymnasieskolerne eller 
ved prøveaflæggelse er skønnet tilstrækkelig.

Såvel på real- som studenterkursus er ved tilmeldelse frem
gangsmåden følgende:

Ansøgningsskema rekvireres pr. telefon (06) 12 65 20 kl. 12- 
13 undt. lørdag eller pr. åbent brevkort til adr. Århus Akademi, 
Høgevej 25, 8210 Århus V.

Notér straks ved modtagelsen blankettens løbe-nummer til se
nere brug. Indsend skemaet udfyldt fuldstændigt og vedlagt sko
lepapirer i bekræftet kopi. Indsend ikke de originale dokumenter 
i denne omgang; Akademiet kan ikke påtage sig ansvar for til
bagesendelse.

Anmodningen indsendes tidligst muligt efter der) 1. januar og 
fremefter, også selv om den fornødne foreksamen først skal af
vikles i den påfølgende termin.

I sidste tilfælde indsendes foreliggende skolekarakterer, me
dens den bekræftede kopi af eksamensbeviset, dersom ansøgnin
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gen ønskes opretholdt, skal indsendes omgående efter eksamens 
afslutning.

Svar på ansøgningerne kan først forventes efter 10. april, i 
positivt fald vedlagt et indmeldelseskort.

Indmeldelseskortet udfyldes og tilbagesendes til kursus alde
les omgående, for at tilmeldelsen skal kunne betragtes som opret
holdt.

Udenbys elever, der må skaffe sig bolig i Århus, tilrådes det at 
sørge derfor i meget god tid. Der hersker knaphed på værelser 
og mangel på kollegier, og Akademiet ligger ikke som forhen 
inde med tilbud fra logi-værter.

Studie- og erhvervsorientering

Gennem en kortfattet indføring i studieteknik i begyndelsen af 
første kursusår søges en del af de problemer belyst, der opstår 
for den kursusstuderende som følge af kravet om hensigtsmæs
sige arbejdsformer ved tilegnelsen af et omfattende stof på en 
relativ kort tid.

Den egentlige erhvervsorientering gives så vidt muligt i til
knytning til de studie- og erhvervsorienterende arrangementer, 
der afholdes hvert år af arbejdsanvisningen og direktoratet for 
gymnasieskolerne og HF. I de ret få undervisningstimer, der er 
til rådighed, gives først og fremmest en orientering om, hvorle
des man skaffer sig de oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne foretage et valg af studium og erhverv.

Derudover gives der individuel orientering, idet den lærer, der 
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varetager orienteringen, træffes på bestemte ugentlige tider, der 
bekendtgøres ved opslag ved skoleårets begyndelse.

Litteratur:

Vibeke Bjernum: Kortfattet studieteknik.
Jørgen Kampp: Studieteknik.
Leif Tolstrup: Studieteknik.
Arbejdsdirektoratets publikationer:
1. Erhvervskartoteket, der er tilgængeligt bl. a. på alle folkebib

lioteker.
2. Studie- og erhvervsvalget, der udkommer årligt med ajour

førte oplysninger — særlig bemærkes litteraturhenvisningerne 
og adresserne på uddannelsesinstitutioner, hvorved det er mu
ligt selv at skaffe sig yderligere oplysninger- Denne publika
tion uddeles gratis til de studerende.

28



Kursustiden

Den 12. august begynder dagholdene kl. 10, aftenholdene kl. 19.
Vi samles til modtagelse og fordeles i klasserne, hvor klasse

læreren dikterer timeplan og faglærerne giver de første anvisnin
ger. Så afhentes bøgerne (medbring stor taske) hos boginspek
tøren: adjunkt H. /. Koch. Eleven skriver straks sit navn i bø
gerne og forsyner dem med omslag snarest derefter.

Derpå må det anbefales, at nye elever opsøger bureauet, hvor 
elevforeningen Gry og elevrådet vil hjælpe Dem til rette med op
lysning og nærmere anvisninger.

1 øvrigt sker henvendelser på Akademiets sekretariat og til 
administrativ inspektor, gymnasieoverlærer N. Mose Petersen.

Endelig kan eleven også fremover hente råd og bistand hos 
klasselærerne. Allerede første læsedag eller -aften bør man derfor 
mærke sig sin klasselærers navn.

Følgende ordensregler er gældende i det daglige og skal iagt
tages :

Eleven møder på kursus senest 5 minutter før det angivne tids
punkt.

Den kursusstuderende er fra først til sidst på enhver måde 
personligt ansvarlig for sin færden på Akademiet og deltager be
standig ved sin positive og aktive indstilling i ansvaret for, at 
ikke blot kursisten selv, men også vedkommendes arbejdsgruppe 
får bedst muligt udbytte af kursustiden.

Tobaksrygning er kun tilladt på de af kursusledelsen angivne 
steder i bygningen, således absolut ikke i klasselokalerne.

Beskadigelse af inventar medfører erstatningsansvar. Ligeledes 
står lånerne inde for bøger m. m.

Penge og værdigenstande må ikke efterlades i overtøj. Kursus 
påtager sig intet ansvar for bortkomne eller glemte sager. Alle 
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fundne sager bør finderen straks indlevere til elevrådet, hvortil 
ejermanden bedes henvende sig.

Så er kursus i gang - og nu gælder det om at bide sig fast!
Den første tid på kursus kan godt virke som et ubehageligt 

chok. Overgangen fra det foregående læsetrin kan, uanset al lem
pelig fremfærd fra lærernes side, være hård, simpelt hen fordi 
hjernen skal have tid til at indstille sig på de nye, forøgede krav.

Da er der gerne nogle, oftest elever der har været vant til at 
have deres skolesager i fineste orden, som mener at skulle kunne 
det hele med det samme. De afskaffer deres nattesøvn og bryder 
sammen på tre uger.

Andre forskrækkes og løber fare for at miste troen på sig selv. 
Det er så nær det værste, der kan ske.

Enhver elev, der er optaget, må vide, at optagelsen er udtryk 
for, at eleven efter nøje prøvelse er fundet egnet til læsningen. 
Det betyder i sig selv en sagligt begrundet tillidserklæring, og 
kan denne end aldrig være en garanti, så er den dog en støtte, 
dersom læsningen går én på i den første tid.

Derfor må eleven træffe den ubrydelige aftale med sig selv at 
holde ud, i hvert fald indtil første karaktergivning, hvis saglige 
begrundelse udgør den bedste basis for videre planlægning.

Der er slet ingen grund til at falde fra i panik. Og det må ikke 
gerne ske.

Alle de øvrige elever tager heldigvis mere fornuftigt på tin
gene: De holder hovedet koldt og giver sig tid til at vinde med; 
de lærer sig kunsten at skynde sig langsomt, og især den kunst 
at skelne mellem læsestof og lærestof. De søger at genkende bo
gens tema fra deres eget liv; de betragter bøgerne - og deres 
egen person - i den rette begrænsning og gør sig ikke til slave 
af læsningen, men betjener sig af bøgerne med al den respekt, 
man skylder sine tjenere. Kort sagt: de arbejder modent.

Man lærer sig snart at læse til, d.v.s. uden spild af tid at be
nytte byens biblioteker, herunder også Akademiets bogsamling,
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om hvis benyttelse der fås anvisning hos bibliotekaren, adjunkt 
H. J. Koch.

Men først og sidst: Kursus skal passes. At melde sig ind er en 
frivillig sag; men er man først tilmeldt, kræves kursus fulgt 
skolemæssigt, d.v.s. med mødepligt hver kursusdag og -time. Der 
føres forsømmelsesprotokol for hver læsetime, og ned til 25 for
sømmelsesdage, egentlige sygedage medregnet, medfører ifølge 
ministeriets bestemmelse tab af retten til begrænset eksamens
pensum. Enhver forsømmelse, hvortil der ikke forud er indhen
tet tilladelse fra kontoret, skal uopholdelig meddeles skriftlig til 
samme, helst vedlagt lægeattest.

Allerede fra læseårets begyndelse kan eleven søge statsgaran
teret studielån. Blanket dertil fås hos klassens elev-repræsentant 
og indleveres til kontoret af samme.

I september er der - ved samme fremgangsmåde - lejlighed 
til at søge støtte fra Ungdommens Uddannelsesfond.

For studenterkursus udgøres stipendienævnet af lærerforsam
lingen suppleret med valgte repræsentanter for eleverne, der lige
ledes er repræsenteret i det snævrere stipendieudvalg. Udbetalin
gen sker i slutningen af december måned.

For realkursus gælder, at Akademiet videresender ansøgninger
ne til elevens hjemstedskommune, der afgør tildelingen.

I september holdes generalforsamling i elevforeningen »Gry«. 
Foreningen har siden sin oprettelse i 1935 tilrettelagt diskussions
aftener, kammeratlige samvær og årets fester, der kulminerer i 
Akademiballet i januar.

De mere administrative opgaver varetages af elevrådet, til 
hvilket der ligeledes afholdes nyvalg i september. Rådet er op
rettet 1964 og tilsluttet De kursusstuderendes landsråd.

I september begynder Forum, årets foredragsrække, og fort
sætter med et månedligt foredrag, i alt 8, henlagt til dagklasser
nes skoletid. Af denne nyskabelse har vi allerede haft godt ud
bytte, bl. a. ved stilskrivningen, når de fremmede foredragshol- 
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dere bringer aktuelle problemer og nye perspektiver ind i vor 
hverdag.

I oktober afvikles optagelsesprøverne på realkursus, og karak
terer gives undtagen til 1. kl. på studenterkursus. Årets øvrige 
karaktergivning sker i december og marts, foruden årskarakteren 
i april og opryknings-, henholdsvis eksamenskarakterer i juni.

Karakterskalaen er den af undervisningsministeriet ved be
kendtgørelse af 4. februar 1963 fastsatte.

Enhver bedømmelse af eleverne skal udtrykkes ved en af føl
gende karakterer: 13-11-10-9-8-7-6-5-3 - 0.

Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:
13. Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præ

station.
11. Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10. Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præ

station.
9. Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8. Gives for den middelgode præstation.
7. Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under 

middel.
6. Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5. Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3. Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds

stillende præstation.
0. Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå realeksamen eller studentereksamen kræves, at 
summen af samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes 
antal, og at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnit
tet af de øvrige karakterer er mindst 13.

Eksamen er kun bestået, hvis det ovennævnte krav er opfyldt 
såvel for årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.
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Angående særlige dispensationer for ordblinde elever (en dis
pensation, der medfører bortfald af kravet om den såkaldte »13- 
regel«) henvises eleverne eller deres nærmeste pårørende til nær
mere samtale med rektor. En sådan henvendelse må ske inden 
1. februar.

Foruden de skriftlige månedsprøver for alle klasser afholdes i 
december og marts terminsprøver for afgangsklasser.

I april tilendebringes årets faglige ekskursioner.
Skriftlig eksamen falder på realkursus i slutningen af april, 

på studenterkursus først i maj; skriftlige oprykningsprøver hol
des sidst i maj.

Mundtlig eksamen, herunder afgangseksamen, oprykningsprø
ver og studentereksamens forprøve tilendebringes således, at af
slutningshøjtid holdes (i 1969) den 21. juni.

Udmeldelse modtages kun skriftligt og som regel fremsendt af 
samme person, som underskrev indmeldelsen. Forinden må bø
gerne være afleveret ved direkte, personlig henvendelse til ved
kommende boginspektør.

Fridage og ferier i undervisningsåret 1968-69

Mandag den 14. oktober til lørdag den 19. oktober: Efterårsferie.
Mandag den 23. december til lørdag den 4. januar 1969: Jule

ferie-
Mandag den 17. februar: Fastelavnsferie.
Tirsdag den 11. marts: Hans Majestæt Kongens fødselsdag.
Fredag den 28. marts: Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag.
Onsdag den 2. april til tirsdag den 8. april: Påskeferie.
Lørdag den 3. maj: Bededagsferie.
Lørdag den 24. maj til tirsdag den 27. maj: Pinseferie-
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 23. juni til lørdag den 9. august: Sommerferie.
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Forsømmelser

Ved ministeriets cirkulærer af 25. marts 1964, 20. juli 1967 og 
2. februar 1968 er den kursusstuderendes rettigheder vedrørende 
omfanget af eksamen gjort betinget af omfanget af den stude
rendes kursusdeltagelse efter følgende regler.

A. REALKURSUS
Ved mindst 25 dages, selv strengt nødvendig forsømmelse i et 
kursusår (d.v.s. pr. 20. marts, jfr. nedenfor).
Hovedregel: Privatist - indstilling

1. a) ved fornøden faglig baggrund: af kursusrådet.
2. b) ellers: ved eleven selv, hvis dimissorer kan skaffes. 

Fuldt pensum og fuld fagkreds uden årskarakterer.
3. Undtagelse: I tilfælde af sygdom eller anden dokumenteret 

tilstrækkelig grund, og hvis kursusrådet anbefaler: 
Ansøgning til Direktoratet for folkeskolen orrl indstilling som 
normalelev.
Begrænset pensum og begrænset fagkreds.
Da ansøgningen skal være i direktoratet senest 5. april, skal 
elevens anmodning og dokumentation foreligge for Århus 
Akademi senest 25. marts.

B. STUDENTERKURSUS
Pr. 20. marts ved forsømmelser i sidste kursusår mindst 25 
dage eller i de to sidste kursusår 50 dage eller af et fags timer 
20 %, idet i I klasse på 3-årigt kursus kursusdeltagelsens grad 
af regelmæssighed, ligesom i øvrigt på 2-årigt, skal indgå i 
overvejelsen af elevens opflytning.

4. Hovedregel: Privatist — indstilling
ved fornøden faglig baggrund: af kursusrådet.
Fuldt pensum og fuld fagkreds uden årskarakterer, med over
førelse af forprøvens eksamenskarakterer. Skriftlig eksamen 
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på Århus Akademi, mundtlig eksamen ved kommissionen på 
nærmere angivet sted.

Undtagelser:

5. a) Når overskridelsen ikke er særlig stor eller forhindringer 
har ramt et enkelt fag og i så fald, hvis kursusrådet anbe
faler. Ansøgning til Direktoratet for gymnasieskolerne om 
indstilling som privatist:
Begrænset pensum og fuld fagkreds uden årskarakterer. 
med overførelse af forprøvens eksamenskarakterer.

6. b) Når overskridelsen i det væsentlige er koncentreret om 
en bestemt sygeperiode og i så fald, hvis kursusrådet ind
stiller motiveret til dispensation.
Ansøgning til Direktoratet for gymnasieskolerne om ind
stilling som normalelev.
Begrænset pensum og begrænset fagkreds, med års- og 
eksamenskarakterer. Da ansøgningen skal være direktora
tet i hænde inden 31. marts, skal elevens anmodning og do
kumentation foreligge for Århus Akademi senest 23. marts. 
NB. Heller ikke indenfor de anførte forsømmelsesgrænser 
er utilstrækkelig begrundet fravær tilladt.
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Ordensregler

Akademiets ordensregler, som de studerende ved deres indmel
delse skriftligt afgiver løfte om at ville overholde, er følgende:

1. Færdsel til og fra skolen foregår ad de to rækker fliser øst om 
Frydenlundskolen.

2. Parkering af motorkøretøjer finder sted på Høgevej - fortrins
vis i nordre vejside. Cykler og knallerter anbringes på de der
til anviste pladser ved Århus Akademis fløj.
NB- Kørsel over fortovet er forbudt.

3. Eleverne må være i eller ved det klasseværelse, hvor undervis
ningen skal foregå, før timens begyndelse. Tilladelse til op
hold i klasseværelserne i spisepauser og frikvarterer er betin
get af, at der udvises god ro og orden.
For beskadigelse af inventar vil der blive opkrævet erstatning. 
Papiraffald, flasker og lign, må under ingen omstændigheder 
efterlades i klasseværelserne eller på gangen, men skal an- 
anbringes i de dertil indrettede affaldsbeholdere.

4. Tobaksrygning er forbudt i undervisningslokalerne. På gangen 
er rygning tilladt under forudsætning af, at de der anbragte 
askebægre benyttes. Blomsterkummerne må ikke bruges som 
udtømningssted for affald.

5. Værdisager må ikke opbevares i overtøjet. Skbien påtager sig 
intet ansvar for forsvundne sager.

6- Ordensduksen drager omsorg for, at tavlen er rengjort og tav
lekluden fugtet ved hver times begyndelse. Hah (hun) har an
svaret for, at lokalet er ryddeligt, samt at vindue og dør mod 
syd er lukket ved undervisningens ophør.

7. Bopælsforandringer skal straks anmeldes på skolens kontor.

8. Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning fra 
skolen.
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Lærebøger

Alle lærebøgerne lånes gratis. Bogen forbliver kursus' ejendom. 
Eleven er økonomisk ansvarlig for denne bog. Bogen skal straks 
efter udleveringen forsynes med navn, klassebetegnelse og års
tal. Bogen skal forsynes med solidt omslag. Evt. mishandling af 
bogen vil medføre erstatningsansvar. Der må ikke i bogen skrives 
notater eller tilføjelser uden efter lærerens anvisning. Afbrydes 
undervisningen i skoleårets løb, må alle udlånte bøger straks til
bageleveres til skolen.

Udlevering af lærebøger finder sted
1. og I klasser fredag den 9. august 1968 fra kl. 9 således:

1 r a + b kl. 9
I ns a + b kl. 10
I mf x + y kl. 11
Eventuelt andre hold kl. 12.

I mf z kl. 19
I mf u3 kl. 20
2 r a + b kl. 9
II ns a + b kl. 10

2. og II klasser lørdag den 10. august fra kl. 9 således:

1 r c kl. 15
I ns c kl. 16
I ns d kl. 17

II mf x + y kl. 11
2 r c + d3 kl. 14
II mf z + u3 kl. 15

Lærebøger til realkursus, 1. klasse:

Hoffmann Jensen og Bro Mikkelsen, Sproglære 3- 
Gregersen og Nordentoft, Litteraturbogen 2, eller 
Handberg, Møller og Ramløv, Dansk digtning 2. 
Thagaard Jensen og Haislund, Engelsk begynderborg. 
Brier og Young, The Tortoise 4.
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Nydahl, Tysk for hovedskolen 1, med øvebog.
Nydahl, Tysk for realskolen 1, med øvebog.
Jonsen og Steining, Historie for real 1, 2.
Krogsgaard, Atlas 2.
Nygaard, Jørgensen og Nørlyng, Geografi for realafdelingen 1, 
eller
Hellner, Humlum og Holmelund, Geografi for realafdelingen 1, 2.
lange og Leth, Biologi for realafdelingen 1.
Nygaard og Vester-Petersen, Regning og matematik for realafde

lingen 1, 2, med træningsopgaver, eller
Andersen og Bo m. fl., Realskolens regning og matematik.
Bo og Pihl m- fl., Realskolens fysik og kemi, 1. og 2. real.

2. realklasse:

Hansen og Heltoft, Dansk læsebog for 3. real.
Busk, Sproglig forståelse.
Brier og Young, The Tortoise 5.
Nydahl, Tysk for realskolen 2, 3.
Kaper, Tysk sproglære.
Jonsen og Steining, Historie for real 3.
Kretschmer og Lindhardt Hansen, Samfundslære for realafde

lingen.
Nygaard Jørgensen og Nørlyng, Geografi for realafdelingen 2.
Hellner, Humlum og Holmelund, Geografi for realafd. 2, 3.
Lange og Leth, Biologi 2-
Nygaard og Vester-Petersen, Regning og matematik 3, med træ

ningsopgaver.
Bo og Pihl m. fl., Realskolens fysik og kemi, 3. real.
Krogsgaard, Atlas 2.
Munkholm og Young, Engelske billedstile.
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Lærebøger til studenterkursus, 1 klasse:
Dansk:
Borup Jensen, Håndbog i verdenslitteratur med kommentar.
Falkenstjerne og Borup Jensen, Håndbog i dansk litteratur 1, 2, 3, 

med 5 kommentarhæfter.
Brøndsted og Møller Kristensen, Danmarks litteratur.
Karlsson, Dansk sproglære.

Fransk:

Blinkenberg og Svanholt, Fransk begynderbog, eller
Atke og Hyllested, Fransk begynderbog.
Sten og Hyllested, Fransk grammatik.
Sten og Hyllested, Fransk stiløvelse-
Sartre, Les jeux sont faits, ved Atke.

Historie:

Munch, Verdenshistorie for gymnasier 1, 2.
Kierkegaard og Winding, Nordens historie, eller
Gads historie for gymnasier 1, 2, 3.
Bundgaard, Billedhæfter 1, 2.
Andrup, Ilsøe og Nørlund, Danmarks historie i billeder.
Lund, Pihl og Sløk, De europæiske ideers historie, eller
Stybe, Idéhistorie.

Desuden anvender I ns:
Engelsk:

Mogensen og Rosenmeier, A Moder English Omnibus, med noter.
Keldsen, Seven British Short Stories, med noter.
Brier, Engelske stiløvelser I, II.
Herløv, Engelsk grammatik, eller
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Tysk:

Ring-Hansen, Neuere deutsche Erzähler, med gloser-
Jacobsen og Lange, Deutsche Prosa aus 150 Jahren. Schachno

velle, V. Werner.
Ring-Hansen og Stærmose, Kulturgeschichtliche. Lesestücke med 

Erläuterungen.
Kaper, Kortfattet tysk sproglære.
Houken og Stenbjerre, Elementære tyske stiløvelser.
Rossen og Sigtryggsson, Tyske stiløvelser for gymnasiet, Tyske 

studentereksamensopgaver, Oversættelser.

Geografi:

Nielsen og Tscherning, Geografi for det sproglige gymnasium.
Gjellerups skoleatlas 2.
Matematik:
Mogensen, Matematisk orientering 1, 2.
Erlang, Fircifrede logaritmetavler. C.

Desuden anvender I ns2:
Latin:

Mikkelsen, Latinsk læsebog-
Hastrup og Blatt, Latinsk grammatik.
Hastrup, Latinsk-dansk ordbog.
Hastrup og Krarup, Graecia Capta.
Saxild og Ostergaard, Cæsar. Udvalg.
Petersen, Latinske realia.

Desuden anvender I mf:
Fysik:

Eriksen og Sikjær, Fysik for gymnasiet 1, 2.
Fysisk formelsamling.
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Barmwater, Astronomi.
Andersen og Bostrup m. fl., Fysiske øvelser og opgaver 1, 2, eller 
Nygaard og Christiansen, Fysiske øvelser for gymnasiet.

Matematik:

Andersen og Mogensen, Matematik for det matematiske gymna
sium 1, 2.
Buch, Fabricius-Bjerre og Lauritzen, Matematiske opgaver I, Il- 
Matematisk formelsamling.
Erlang, Fircifrede logaritmetavler C.

Geografi:

Andersen, Frederiksen og Hellner, Geografi for matematisk gym
nasium.

Gjellerups skoleatlas 2.

Engelsk:

Ring-Hansen og Mouridsen, On England and America, og Gloser.
Orwell, Animal Farm.

Tysk:

Gad, Moderne tyske noveller.
Schachnovelle, v. Werner.

Desuden anvender I mf2:
Kemi:

Andersen, Bostrup m. fl., Kemi for gymnasiet I, II A.
Brier og Rosenhoff, An English Grammar.
The Advanced Learner's Dictionary.
Helweg-Møller og Herløv, The British Spirit, med noter.

Engelske studentereksamensopgaver, oversættelser.

Århus Akademi, april 1968.
Svend Andersen.
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Elevrådet byder velkommen

Elevrådet vil hermed gerne ønske dig held og lykke, når du star
ter dit studium her på Akademiet i august måned.

Kursustiden vil kræve meget af dig, og det er helt klart, at du 
må gå 100 °/o ind for at gennemføre, hvis du vil opnå det øn
skede resultat. På den anden side vil tiden på kursus være ud
viklende i mange henseender for enhver, der er positivt indstillet 
over for alle de nye indtryk, der vil melde sig i hastig rækkefølge 
— herunder ved at vise interesse for den uddannelse, man er be
gyndt på og de problemer, der er forbundet hermed. Da man 
som enkeltperson stiller sig tvivlende over for løsningen af disse, 
f. eks- hvad støttemuligheder angår, er man nødt til at slå sig 
sammen og lade sig repræsentere.

Ved Århus Akademi er elevrådet den anerkendte repræsenta
tion for de studerende i forhandlinger med skolens lærerråd og 
ledelse og studerende ved de øvrige højere læreanstalter i Århus.

Siden rådets oprettelse i 1964 har vi samarbejdet med elevrå
dene ved landets øvrige statsanerkendte kurser gennem vort med
lemsskab af De Kursusstuderendes Landsråd (DKL) , som du ken
der fra pressen. DKL varetager ca. 5000 kursusstuderendes inter
esser i forhandlinger med undervisningsministeriet og andre cen
trale højere instanser. Elevrådet betaler en afgift til DKL pr. elev 
for fortsat at kunne være med til at fremføre vore ønsker og krav 
over for myndighederne.

Ved skoleårets begyndelse vælges en repræsentant for hver 
klasse. Disse klasserepræsentanter udgør det samlede elevråd, 
som afholder månedlige møder, mens det daglige arbejde foreta
ges af bestyrelsen på 5 personer. Til varetagelse af mere specielle 
opgaver nedsætter bestyrelsen arbejdsudvalg.

Af opnåede resultater kan nævnes:
Rabatkøbsordninger på lige fod med studerende ved andre 

højere læreanstalter i FÆLLESKØB. Rabatordningerne gælder for 
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ca. 200 forskellige varegrupper. Desuden opnås 25-50 °/o rabat 
ved rejser med DFDS, SAS og andre rejsemuligheder. En fuld
stændig rabatliste vil blive udleveret til alle elever.

Medindflydelse i »Boligfonden for unge under uddannelse i 
Århus«. Vore interesser varetages her i boligmæssig henseende, 
hvad angår kollegieværelser og værelsesanvisning.

Nedskæring af eksamenspensum til ligestilling med gymnasie
elever. Tidligere havde vi 25 °/o større pensum end gymnasiaster, 
mens de har 50 °/o længere tid til studiet end vi.

Siden 1964 er det samlede udbetalte stipendiebeløb til kursus
studerende blevet fordoblet.

Alle kursusstuderende modtager gratis DKL-bladet, som er de 
kursusstuderendes organ over for offentligheden.

Af fremtidige planer kan fremhæves:
Gennemførelsen af 5-dages ugen på kursus med valgfrihed 

mellem enkelte fag med små timetal.
Forbedrede legat- og lånemuligheder.
Oprettelse af forsøgsgymnasium til gennemførelse af en ny

ordning af studentereksamen, som skal gøre undervisningen min
dre traditionsbunden.

Afskaffelse af eksisterende adgangsbegrænsninger ved enkelte 
læreanstalter og fakulteter, således at ingen med studentereksa
men hæmmes i sin videre uddannelse.

Indførelse af éngangsbøger-
De første skoledage vil elevrådet oprette et informationskontor, 

hvor man kan henvende sig og få de oplysninger, man vil få brug 
for i forbindelse med forholdene på og omkring skolen. Herud
over har elevrådet daglig kontortid hele skoleåret med rekvisi
tionssalg, udfærdigelse af låne- og legatansøgninger, ansøgninger 
om kollegieværelser m. m. Denne ekspedition er gratis for elever 
med gyldigt rådskort.

Der er imidlertid to afgørende forudsætninger for, at elevrådet 
kan gennemføre sit arbejde på tilfredsstillende måde. For det før- 
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ste, at økonomien er i orden, for det andet, at der kan rekrutteres 
et tilstrækkeligt antal studerende til at varetage' selve arbejdet. 
Elevrådets vigtigste indtægtskilde er de frivillige, men strengt 
nødvendige bidrag fra de studerende (den såkaldte rådsafgift), 
som du kraftigt opfordres til at indbetale i egen interesse, straks 
efter indmeldelsen.

Næste valg til elevrådet finder sted i september 1968, og alle
rede da vil du have direkte indflydelse på elevrådets virksomhed, 
enten du nu selv stiller op ved valget eller indvælger andre, som 
du har tillid til. Det må kraftigt anbefales at gå aktivt ind i rå
dets uddannelsespolitiske arbejde.

Skulle du efter at have gennemlæst ovenstående stadig have 
ubesvarede spørgsmål i forbindelse med din indmeldelse, kan du 
kontakte os ved at skrive til: Elevrådet ved Århus Akademi, Hø
gevej 25, 8210 Århus V.

Med venlig hilsen 
ELEVRÅDET
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ÅRHUS AKADEMI

TIMEPLAN

for................................   - .......... ....................... klasse....... ...... .......

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tid lørdag



Notater:



Notater:


